
   
 
 
 
Promeal 10 x 50 g, doplněk stravy, „s cukry“ 
Příchuť je vyznačena na přední straně obalu. 
 
Složení: kukuřičný maltodextrin, mléčná a vaječná bílkovina, fruktóza, holandské kakao (pouze v příchuti 
čokoláda a tiramisu), nehydrogenovaný rostlinný tuk (olivový olej, kukuřičný olej, sójový lecitin), kreatin 
monohydrát, guarová mouka, komplex vitamínů a minerálů (Vitamín E, C, B1, B2, niacin, B6, kyselina 
pantothenová, biotin, folát, beta karoten, síran železnatý a síran zinečnatý, uhličitan hořečnatý, chlorid 
sodný, chlorid draselný), L-karnitin tartrát, L-ornitin, aroma, barvivo: E120 (pouze v jahodové příchuti). 
 
Dávkování: 1-2 sáčky denně 
 
Skladování: Skladujte v suchu při teplotě do 25 °C mimo dosah slunečního záření. Nevystavujte vlhkosti a 
mrazu.    
 
Upozornění: Není vhodný pro děti, mládež, těhotné a kojící ženy. Nejedná se o náhradu pestré stravy. 
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nepřekračujte denní doporučené dávkování.  
 
Alergeny: vyznačeny tučně ve složení 
 
Obsah balení: 10 x 50 g 
 
Minimální trvanlivost: viz datum uvedený na obalu 
 
Výrobce: Volchem s.r.l Itálie 
 
Výhradní zastoupení pro Českou republiku a dovoz: ARP Servis s.r.o., Mezi Mosty 1845, 530 03 
Pardubice, Česká republika 
 
www.volchem.cz 
 

 

 
 

Promeal Workout 100 g Promeal Workout 100 g 
Energetická hodnota 366 kcal/1555 kJ Vitamín B2 0,8 g(57%VNR) 
Tuky 2,0 g Niacin 9 mg(56%VNR) 
z toho nasycené 0,6 g Vitamín B6 0,8 mg(59%VNR) 
Mononenasycené 0,6 g Folát 100 mcg(50%VNR) 
Polynenasycené 0,6 g Biotin 75 mcg(150%VNR) 
Cholesterol 0,0 g kyselina pantothenová 2,8 mg(46%VNR) 
Sacharidy 60 g L-karnitin 100 mg 
z toho cukry 22 g Kreatin monohydrát 500 mg 
Laktóza 0,2 g Glycin 500 mg 
Polyoly 0 g L-Arginin 900 mg 
škrob 0 g L-Ornitin 34 mg 
Vláknina 0,4 g L-Isoleucin 1500 mg 
Bílkoviny 27 g L-Leucin 2700 mg 
Vitamín E 5 mg(42%VNR) L-Valin 1600 mg 
Vitamín C 30 mg(38%VNR) L-Glutamine 2400 mg 
Vitamín B1 0,6 mg(57%VNR)   
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